
 PLAN PRACY ZESPOŁU  NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH  

  

Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich  

  

Rok szkolny 2017/2018 

  

  

I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób:  
  

- Anna Wajtryt-Piszczek – nauczycielka języka angielskiego  

- Renata Klobuczek- nauczycielka języka niemieckiego  

- Regina Wilczek – nauczycielka języka niemieckiego  

- Karolina Szelewska -  nauczycielka języka angielskiego  

- Paweł Krawiński – nauczyciel języka angielskiego (przewodniczący) 

- Tomasz Kretek – nauczyciel języka niemieckiego  

  

  

II. W bieżącym roku szkolnym zespół przyjął realizację następujących celów:  
  

- propagowanie nauki i znajomości języka obcego  

- doskonalenie procesu nauczania i uczenia  

- rozwijanie zainteresowań i talentów językowych uczniów   

- poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego  

- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,  

- doskonalenie zawodowe nauczycieli  

  

  

  

  

  



·  
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1.  Opracowanie planu 

pracy zespołu 

nauczycieli 

języków obcych na 

bieżący rok szkolny  

Zebranie zespołu:  

• propozycje działań, które będą podejmowane przez 

poszczególnych nauczycieli języków  

• ustalenie wspólnych działań i terminów realizacji.  

• spotkania członków zespołu (wymiana uwag, doświadczeń, 

materiałów dydaktycznych i wychowawczych)   

  

wrzesień 2017 

  

  

  

raz w miesiącu  

Przewodniczący zespołu  

  

  

Wszyscy nauczyciele 

zespołu  

2.  Opracowanie 

wyników egzaminów 

gimnazjalnych  

Analiza jakościowa i ilościowa wyników egzaminów z języków 

obcych; opracowanie planów naprawczych  

październik 

2017 

Wyznaczeni przez  

Dyrektora nauczyciele  

3.  Podnoszenie 

skuteczności działań 

edukacyjnych 

(kształcenia).  

Analiza wyników 

przeprowadzonych 

próbnych egzaminów 

gimnazjalnych, 

testów 

diagnostycznych   

1.Przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych z części 

językowej w klasie III.  

2.Opracowanie wyników oraz wniosków do dalszej pracy.  

 

  

Wg  

harmonogramu  

  

Wrzesień/ 

październik  

2017 

Nauczyciele  



4.  Konkursy 

przedmiotowe  
Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach 

poprzez prowadzenie dla nich dodatkowych zajęć dla uczniów 

zdolnych:   

cały rok  Poszczególni 

nauczyciele:  

 

L.p.  ZADANIE  
FORMY  

REALIZACJI  
TERMIN  ODPOWIEDZIALNY  

 

 

Język angielski:   

Elżbieta Konopka-IIIA,Milena Fichna-IIIA, Julia Gawron, Katarzyna 

Flegel – IIIA,Karol Wilczek-VIA,Dawid Glania-VIIb,Kacper 

Rzeczkowski-VIIA 

Wg  

harmonogramu 

OKE oraz 

zaproszeń na 

konkursy 

zewnętrze  

  

Karolina Szelewska 

  

Anna Wajtryt – Piszczek  

  

  

Paweł Krawiński  

Język niemiecki:  przygotowanie do olimpiady języka 

niemieckiego organizowanej przez DFK- Rafał Klobuczek, Dawid 

Gorczowski, Patryk Waniek, Rafał Jegliczka – klasa VIb  

  

  

  

przygotowanie do przedmiotowego konkursu z języka niemieckiego i  

innych konkursów: Gunerka Dominik,Sandra Jokel–IIIA,Dawid 

Glania-VIIb 

Konkurs piosenki niemieckiej: Justyna Chory IIIB  

Wg  

harmonogramu 

OKE oraz 

zaproszeń na 

konkursy 

zewnętrze  

  

Regina Wilczek  

  

  

  

  

  

Renata Klobuczek  

  

  

  

Renata Klobuczek  

5.  Organizacja imprez i 

warsztatów 

   



szkolnych i 

pozaszkolnych   

2.Wyjazd na warsztaty językowe lub spektakl w jęz. angielskim,  

Teatr Korez w Katowicach   

wg kalendarza  Anna Wajtryt - Piszczek  

3. Mikołaj dla dzieci klas I-III oraz przedszkola organizowany we 

współpracy z DFK Pietrowice Wielkie  

grudzień 2017  Regina Wilczek 

Renata Klobuczek  
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  4.Gminny Konkurs Języka Angielskiego  maj/czerwiec 

2018 

Paweł Krawiński 

5. Gminny Przegląd Kolęd w jęz. angielskim i niemieckim dla 

uczniów szkoły podstawowej  

styczeń 2018  Anna Wajtryt – 

Piszczek/  

Regina Wilczek/  

Karolina Szelewska  

6. Przegląd piosenki angielskiej i niemieckiej dla uczniów klas IV 

- VII  

maj 2018  Anna Wajtryt – 

Piszczek/  

Regina Wilczek/  

Karolina Szelewska  

7. Szkolny konkurs „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”  styczeń 2018  
Paweł Krawiński  

8. Dzień Języków Obcych ( gry i zabawy w językach  obcych,  

  

maj 2018  

  

  

Regina Wilczek  

Anna  

Wajtryt – Piszczek,  

Karolina Szelewska  

Paweł Krawiński 

10.”Dzień Niemiecki” 
kwiecień 2018  

Tomasz Kretek  

Renata Klobuczek 

                                               11.Wycieczka do Drezna na Jarmark Świąteczny grudzięń 2017 Tomasz Kretek  



                                              12.Powiatowy Konkurs Piosenki”Ten Stary Dobry Rock” maj/czerwiec 

2017 

Paweł Krawiński 

Anna Wajtryt-Piszczek 

Karolina Szelewska 
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6.  Propagowanie nauki i 

znajomości języka 

obcego:  

 

• •  

•  

•  

prowadzenie kółka języka angielskiego dla uczniów 

zainteresowanych poszerzaniem wiedzy o krajach 

anglojęzycznych, prowadzenie kółka zainteresowań z 

języka niemieckiego prowadzenie zajęć wyrównawczych 

dla uczniów słabszych motywowanie i zachęcanie uczniów 

do  uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych realizacja 

projektów gimnazjalnych z języka   niemieckiego oraz 

angielskiego – rozwijanie zainteresowań krajami niemiecko 

i anglojęzycznymi współpraca z innymi zespołami 

przedmiotowymi dotycząca pisania wniosków o 

pozyskiwanie środków na wymianę młodzieżową  

  

cały rok 

szkolny,   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wszyscy nauczyciele  
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7.  Wykorzystanie w 

pracy nauczycieli  i 

propagowanie 

wśród uczniów 

możliwości 

korzystania z 

Internetu   

i źródeł 

multimedialnych  

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, internetu, 

oprogramowań oraz ćwiczeń interaktywnych  

  

cały rok 

szkolny  

  

Wszyscy nauczyciele  

8.  Programy nauczania, 

podręczniki. 

Przedmiotowe 

systemy oceniania.  

Zebranie zespołu:  

• Opracowanie kryteriów skuteczności przedmiotowego systemu 

oceniania,   

• Analiza wymagań programowych.   

• Ewaluacja własnego systemu oceniania.   

• Wybór programów oraz podręczników na nowy rok szkolny  

cały rok   

  

  

  

  

maj 2018  

Przewodniczący zespołu  

Wszyscy nauczyciele 

zespołu  
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9.   Wzbogacanie 

warsztatu pracy 

nauczyciela; 

doskonalenie 

nauczycieli  

• Dbałość i wzbogacanie w środki dydaktyczne pracowni 

językowych. Gromadzenie materiałów i pomocy.   

• podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy pedagogicznej i 

umiejętności na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 

warsztatach, konferencjach metodycznych  organizowanych 

przez WOM oraz wydawnictwa językowe  

• samokształcenie przez czytanie odpowiedniej literatury 

metodycznej  

• wymiana materiałów dydaktycznych oraz doświadczeń między 

członkami zespołu, m.in. w sprawie zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego  

• przeprowadzanie lekcji otwartych  

 
Propozycje udziału w szkoleniach min. o tematyce:   
  
- jak pomóc dziecku w drodze do językowego sukcesu  
- innowacyjne metody nauczania języków obcych   
- nauczyciel, wychowawca a rodzic – dobra współpraca  

cały rok  

  

wg 

harmonogramu 

szkoleń  

  

na bieżąco  

członkowie zespołu  

10.  Posumowanie działań 

zespołu za I semestr i 

na zakończenie roku 

szkolnego 2017/2018  

Zebranie zespołu: ocena stopnia realizacji zadań, wnioski do pracy.  

• analiza stopnia realizacji podjętych działań,   

• podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu 

języków obcych  

• wnioski do dalszej pracy zespołu w roku szkolnym 2018/2019   

Luty2018 

czerwiec 2018  

Przewodniczący zespołu   

  


